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 1979 –جامعة القاهرة  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية  –بكالوريوس االقتصاد -

 –كلية األلسن جامعة عين شمس  –اللغة اإلنجليزية بالترجمة التحريرية المهنية  في الدراسات العيا دبلوم-

1988 

 1986 – جامعة القاهرة -كلية االقتصاد والعلوم السياسية  – االقتصادماجستير  -

 – جامعة القاهرة –والعلوم السياسية  االقتصادكلية  – شعبة اللغة اإلنجليزية – االقتصاد فيالفلسفة  دكتوراه-

1995 

 2018 - جامعة بني سويف –والعلوم السياسية  االقتصاديةكلية الدراسات  - االقتصادستاذ أ -

 2018 – جامعة بني سويف – والبيئة لشئون المجتمع - والعلوم السياسية االقتصاديةكلية الدراسات  وكيل-

المملكة  –فرع القصيم  –جامعة الملك سعود  –كلية االقتصاد واإلدارة  – االقتصادأستاذ مساعد بقسم  -

 .2005:1995 –العربية السعودية 

 .1989:1981 –جمهورية مصر العربية  –وزارة التخطيط  –أخصائي تخطيط  -

القصيم فرع  - جامعة الملك سعود –وإدارة األعمال  االقتصادقسم الطالبات في كلية  علىالمشرفة العامة  -

 .م( 2000) هـ1420

فرع  - جامعة الملك سعود –وإدارة األعمال  االقتصادوالتمويل في كلية  االقتصادسيس قسم أالمشاركة في ت -

 .2000 - القصيم

وإدارة  االقتصادفي كلية  االقتصادعضو لجنة تطوير الترجمة للكتب الدراسية المقررة في تخصص  -

 .2000 - فرع القصيم - جامعة الملك سعود –األعمال 

 .كاديمية طيبةألعديد من السنوات في كل من السعودية و االختباراتلجنة  ةرئيس -

 .الجوالةو واالجتماعيرائدة النشاط الثقافي  -

 .النشاطعام  ةرائد -

  .عامينمعهد طيبة العالي لتكنولوجيا اإلدارة والمعلومات لمدة  -عمال العميد في أكاديمية طيبة أقائم ب -

  .2010: 2005 - وكيل معهد طيبة العالي لتكنولوجيا اإلدارة والمعلومات لشئون الطالب والتعليم -

 .سر في اكاديمية طيبةرائدة األ -

 .كاديمية طيبةأنشطة الطالبية برائدة األ -

 .المعلوماتدارة ومدير وحدة الجودة بمعهد طيبة العالي لتكنولوجيا اإل -1

ورات تدريبية متعددة في الجودة د على لوحصوال –لجودة باعتباري قائم بأعمال العميد رئيس وحدة ا -

من  %70وقد حققت نسبة أكثر من  ،العالي مؤسسات التعليمفي  ةمراجع خارجي للجودوخبير في الجودة و

 .للعمل في جامعة بني سويف انتقاليالجودة قبل  اعتمادخطوات 

 .ةالسعودي االقتصادعضو جمعية  -



 .عضو الجمعية العربية لإلدارة -

 .حصاءاإلالسياسي والتشريع و لالقتصادعضو الجمعية المصرية  -

 ة.الدول العربي ةجامع -ة دارياإل ةللتنمي ةالعربي ةعضو المنظم -

 ة.عمال العربياأل ةدارإ ةعضو جمعي -

 .الجزائرات العراق وعضو تحكيم لجان الترقيات في جامع -

 .علمية في الجزائرمحكم مجالت  -

 .جامعة بني سويف – واالقتصادمحكم في المجلة العلمية لكلية السياسة  -

 .والدكتوراهماجستير العلمية الرسائل الر من يكثال ىشراف علاإل -

جامعة عين بمعهد البيئة  -معهد الدراسات العربية  - جامعة عين شمس -علمية ال لئرساالر يكثالمناقشة  -

 بني سويف. جامعة - شمس

 االبحاث العلمية المنشورة *

الناتج  على" استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية وتأثيرها  -1

جامعة  –كلية االقتصاد واإلدارة  –المحلي اإلجمالي " مركز البحوث وتنمية الموارد البشرية 

 هـ. 1414الملك سعود 

االستثمار الخاص في المملكة العربية السعودية " المجلة  علىوتأثيره "اإلنفاق الحكومي   -2

 م. 1997جمهورية مصر العربية  –العلمية لجامعة المنصورة 

" قياس األداء االقتصادي للخدمة التعليمية بجامعة الملك سعود " المجلة العلمية لجامعة الملك   -3

 م. 2000 -هـ  1/2/1420فيصل بتاريخ 

م" مركز 1997 – 70" المصارف التجارية وتأثيرها في االقتصاد السعودي خالل الفترة من  -4

هـ /  1421جامعة الملك سعود  –كلية االقتصاد واإلدارة  –البحوث وتنمية الموارد البشرية 

 م. 2001

رة " المشروعات الصغيرة في إطار الصندوق االجتماعي المصري والعولمة " مجلة التجا  -5

 م. 2002المجلة العلمية لجامعة طنطا  –والتمويل 

 –م " دراسات اقتصادية  2000 – 1930" تجربة التصنيع في المملكة العربية السعودية  -6

 هـ. 1423المجلة العلمية لجمعية االقتصاد السعودية 

 عشرون عاما من اإلنجازات " كتاب اقتصادي –" النهضة االقتصادية في عهد الملك فهد   -7

جامعة الملك سعود  –دار المريخ للطبع والنشر  –يوضح اقتصاديات المملكة العربية السعودية 

 م. 2003هـ /  1422

مخرجات التعليم اإلداري في المملكة العربية السعودية  على" دراسة جانب العرض والطلب   -8

  م. 2003" المجلة العلمية لجامعة المنصورة 

"ا المصرية للدراسات -في المملكة العربية السعودية" متميزةنحو تقديم صناعة سياحية   -9

 .2005العدد...-جامعة المنصورة-كلية التجارة-التجارية

-" ومنظومة القيم"مؤتمر استراتيجيات االصالح -غسيل االموال كأحد معوقات االصالح" -10

 .2008مارس  16-15-المجلس القومي للتربية االخالقية-النهضةجامعة -ورقة عمل 



–والتامين واالدارة تأثير تطور الجهاز المصرفي علي اداء سوق المال" مجلة المحاسبة " -11

 . 2008-السنة السابعة واالربعون-العدد السبعون–جامعة القاهرة -كلية التجارة

 –واالدارة  المجلة العلمية لالقتصاد -األداء االقتصادي" علىته وانعكاسا" الفساد اإلداري  -12

 .2009يولية  -العدد الثالث-جامعة عين شمس –جارة كلية الت

اكاديمية السادات -مجلة البحوث االدارية–"اآلثار االقتصادية للعنف في المجتمع المصري"  -13

 .2010-عدد ابريل–للعلوم االدارية 

14- "Financial Development, And Real Exchange Rate  

Appreciation- An Empirical Study of Egypt" -   

 . 2010يةالعربمعهد الدراسات –مركز البحوث العربية 

–مجلة مصر المعاصرة -اداء الجهاز المصرفي" على"تأثير اعادة هيكلة البنوك المصرية  -15

 .2011ابريل -502العدد 

 –مجلة البحوث االدارية  -"ابعاد ازمة الديون االوربية ودور التمويل االسالمي في عالجها" -16

 اكاديمية السادات. -السنة الثالثون– 2012يناير  العدد االول

المجلة العلمية -رؤية مستقبلية-للتجارة الخارجية المصرية وعالقتها بالتنمية الهيكليةالتغيرات  -17

 . 2013العدد االول"يناير"-جامعة عين شمس  -والتجارةلالقتصاد 

 –مجلة البحوث االدارية  -ابعاد ازمة الديون االوربية ودور التمويل االسالمي في عالجها" -18

 اكاديمية السادات. -السنة الثالثون– 2012العدد االول يناير 

المجلة العلمية -رؤية مستقبلية-للتجارة الخارجية المصرية وعالقتها بالتنمية الهيكليةالتغيرات  -19

 . 2013العدد االول"يناير"-والتجارةلالقتصاد 

 العلميةالمجلة -2013وحتي 1991من  الفترةمحددات سعر الصرف في مصر خالل  -20

 .2014-العدد االول –جامعه عين شمس –والتجارة لالقتصاد 

مركز العالقات المصرية -جامعة قناة السويس  – نحو آفاق جديده للتعاون المصري الصيني -21

 .2014 -الصينية

 المؤتمر السنوي الثالث  -المصرية  وتنمية الصادراتسياسة اإلصالح الهيكلي  -22

 -2017.أكاديمية السادات- ح الهيكلي وتنافسية الصادرات""اإلصال

" -"الحوار المصري الروسي-مؤتمر أكاديمية طيبة -في التعليم العالي" الجودة"أسس ومعايير -23

 .2018-تطوير التعليم العالي للتنمية المستدامة

 في تدريسها تالمقررات التدريسية التي ساهم -

  الجزئي.مبادئ االقتصاد 

  الجزئي.االقتصاد التحليلي 

  الكلي.مبادئ االقتصاد 

 .االقتصاد التحليلي الكلي 

  السعودية.اقتصاديات المملكة العربية 

  المشروعات.دراسة جدوى 

  اإلداري.االقتصاد 



  والبنوك.اقتصاديات النقود 

  اقتصادية.موارد 

  دولي.اقتصاد 

 المالية العامة. اقتصاديات 

  العمل.اقتصاديات 

  معاصرة.قضايا عالمية 

  اإلنجليزية. االقتصاد الجزئي باللغةMicroeconomics   

      االقتصاد الكلي باللغة االنجليزيةMacroeconomics 

  يزيةاالنجلاقتصاديات المالية العامة باللغةPublic Finance  

 محفظة االوراق المالية 

 اقتصاديات البنوك 

  والرقابة عليهاادارة البنوك 

 ج البحث مناه 

 التنمية االقتصادية 

  االستثماروإدارة أسواق المال 

 

 نجالء بكر ةكتب للدكتور -

 مباديء اإلقتصاد الكلي -

 مباديء اإلقتصاد الجزئي -

 نظرية اقتصادية كلية -

 نظرية اقتصادية جزئية  -

 مباديء االقتصاد -

 المالية العامة  -

 والبنوكاقتصاديات النقود  -

 عشرون عاما من اإلنجازات-السعوديةاقتصاديات المملكة العربية  -

 قضايا عالمية معاصرة -

 التنمية االقتصادية  -

 .والبحث العلمياساسيات التفكير المنطقي  -

 وإدارة االستثمارأسواق المال  -

 اقتصاديات البنوك -

 ادارة محفظة األوراق المالية -

 والمصرفية المؤسسات المالية -

 

 المؤتمرات والندوات  -

يونيو  8-7 -العامة في مصر  الماليةالسياسية "اصالح  االقتصاد والعلومكلية  –لقسم االقتصاد المؤتمر التاسع -

 جامعة القاهرة –االقتصاد و العلوم السياسية  كلية 2005



SPSS دورة فى برنامج الحاسوب –كلية االقتصاد والعلوم السياسية  –مركز نظم المعلومات والحاسبات -

 جامعة القاهرة –العلوم السياسية كلية االقتصاد و -2005 / 9 / 12 - 
-2nd International Conference of Scientific Research & Its Applications.    (CAIRO 

UNIVERSITY   

المؤتمر السنوي الخامس و بالقاهرة  الديموجرافالمركز  - جامعة القاهرة 2005 12 / 19 – 17 

 مقر المركز بالمقطم - 2005ديسمبر  22-20 -الواقع و المأمول" بين  لتنمية" قضايا السكان واالثالثون

شاركت بورقة عمل  –تقدم مؤتمر تنمية القيم و السلوكيات من أجل ال –المجلس القومى للتربية االخالقية  -

 جامعة الدول العربية   2006 / 2 / 19 – 18بعنوان "اخالقيات مهنة المحاماة" 

التشغيل والبطالة و مواجهات غير  قضية“المؤتمر السنوى االول تحت عنوان  –ع مصر قضية جماعة صنا-

مشاركة ببحث بعنوان " المشاريع الصغيرة فى إطار الصنوق االجتماعى المصرى ونظام العولمة  –"تقليدية 

 جماعة صناع مصر االسماعلية 2006 /3/  27 – 26 -" 

الجمعيةالعربية لالدارة "المشروعات الصغيرة كأحد آليات  -البشرية الندوة الشهرية لشعبة ادارة الموارد -

–عمارات العبور  –مقر الجمعية  2006يونيو  20البحث  الرسمي ومقدم انا المتحدثمعالجة البطالة" كنت 

 مدينة نصر–صالح سالم 

 –عية مقر الجم 2006يوليو  3" الندوة الشهرية الجمعيةالعربية لالدارة "القطاع الخاص و البحث العلمي-

 مدينة نصر صالح سالم–عمارات العبور 

المركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس بعنوان"الجامعات -المؤتمر القومي السنوي الثالث عشر-

 جامعة عين شمس–دارالضيافة  2006نوفمبر  27-26الواقع و الرؤي" –العربية في القرن الحادي والعشرين 

وقد  االموال(االدارة و االعمال من اجل مستقبل افضل و ورشة عمل غسيل  )أخالقياتملتقى  قد شاركت فى-

جامعة  2006/  12/  7 – 3شاركت ببحث بعنوان " الفساد االدارى و انعكاساته على االداء االقتصادى " 

 المنظمة العربية للتنمية االدارية –الدول العربية 

جامعة المنوفية مشاركة مجتمعية فى اعداد و تجهيز طالب االكاديمية  –اسبوع شباب الجامعات الثامن  -

 جامعة المنوفية 2007 المختلفة فبرايرللمشاركة فى االنشطة 

االصالح تم المشاركة بورقة عمل بعنوان " غسيل االموال كاحد معوقات  –ملتقى مجلس التربية االخالقية  -

 جامعة النهضة بنى سويف 2008/  3/  16 – 15االصالح االقتصادى " 

 جامعة القاهرة–مركز المؤتمرات  6/2007اكاديمية طيبة  -ورشة عمل وحدة توكيد الجودة -

- The Arab Association Of Collegiate For Registrars And Admission Officers ( 

AMERICAN UNIVERSITY )  

7 – 10 / 4 / 2008 MERICAN NIVERSITY 

 2 – 6/  30التدريبى لضمان جودة التعليم و للتاهيل االعتماد للمعاهد التجارية و الدراسات العامة البرنامج  -

 جامعة حلوان 2008/  7 /

 Bernie :الدكتورالقائد التربوى "ألقاها  للطالب ومسئولياتمحاضرة عن " تحسين االنجاز العلمى  -

Brunner  22 / 11 / 2007 أكاديمية طيبة بالمعادى 

 2008 10/  16 – 14“ ندوة " استراتيجيات التحول و نقاط التميز  –المؤتمر السنوى الثامن للتدريب  -

 I سميراميس انتركونتننتال -االتحاد العالنى لمنظمات التدريب والتنمية  – FTDO المؤتمر االقيلمى

جامعه 2008 / 11 / - 30 – 29 ( المؤتمر السنوى الثالث عشر )ادارة ازمة الدعم فعاليات العدالة االجتماعية -

 دار الضيافة –عين شمس 



 2008ديسمبر  25-23الملتقي العربي حول "الفساد االداري و دوره في اعاقة التنمية في الوطن العربي(  -

 سونيستا القاهرةفندق  -الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات

ير التعليم الجامعى " التعليم الجامعى العربى ودورة فى المؤتمر القومى السنوى السادس عشر لمركز تطو -

 جامعة عين شمس 2009 11/  16 – 15جامعة عين شمس   –تطوير التعليم قبل الجامعى 

 جامعة عين شمس– دارالضيافة 2010السنوى المؤتمر القومى  -

 ة السويسجامعة قنا 2014 -مركز العالقات المصرية الصينية -مؤتمر جامعة قناة السويس  -

 أكاديمية السادات 2017أكاديمية السادات. -المؤتمر السنوي الثالث "اإلصالح الهيكلي وتنافسية الصادرات"  -

جامعة بني سويف بعنوان "التطبيقات البحثية في مجال العلوم االنسانية ودورها –المؤتمر العلمي لكلية اآلداب  -

 جامعة بني سويف 2017" في نهضة المجتمع

"مواجهة التحديات  -جامعة بني سويف  -ؤتمر العلمي األول لكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية الم -

 جامعة بني سويف  2018مارس  15-13السياسية واإلقتصادية في األطر اإلقليمية و الدولية"  

مركز  2018لمستدامة مؤتمر أكاديمية طيبة "الحوار المصري الروسي" تطوير التعليم العالي للتنمية ا -

 جامعة القاهرة–المؤتمرات 

الجمعية العربية للقياس و التقويم بعنوان" تقويم التعليم قبل الجامعي  -المؤتمر العلمي السادس والدولي الثالث  -

 جامعة القاهرة–مركز المؤتمرات  2019-10-5الواقع و التحديات  –

طيبة باالشتراك مع جمعيات التنمية االدارية بعنوان" متطلبات الفاعلية  المؤتمر العلمي الدولي الكاديمية -

 المعادي -أكاديمية طيبة  2019اغسطس  24االدارية لدعم التنمية  

ابريل  21االمارات العربية المتحدة   -ندوة تطبيقات التعليم الذكي في جامعة حمدان بن محمد الذكية" دبي  -

 زوومعن بعد من خالل تطبيق  2020

 اكاديمية طيبة 2020-مايو 12ندوة استخدام التعليم عن بعد في التدريس   -

المؤتمر الدولي بين اكاديمية طيبة للعلوم والجمعية العربية للقياس و التقويم )االختبارات االلكترونية في ظل  -

  معادياكاديمية طيبة ال 2020اكتوبر  4-3التعليم عن بعد( )رئيساً لبعض جلسات المؤتمر( 

 

 الدورات التدريبية وورش العمل -

السياسية .  االقتصاد والعلومكلية  –مركز نظم المعلومات و الحاسبات  -SPSS دورة فى برنامج الحاسوب -

 جامعة القاهرة –كلية االقتصاد و العلوم السياسية  2005/  9/  12-15

 1العامة عن الملكية الفكرية ( الحصول على شهادة باختيار هذه الدورة   دورة فى الملكية الفكرية ) الدورة -

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية 2007نوفمبر  15-2007اكتوبر 

  Bernie: ألقاها الدكتور محاضرة عن " تحسين االنجاز العلمى للطالب ومسئوليات القائد التربوى " -

Brunner 22 / 11 / 2007 ة بالمعادىأكاديمية طيب 

مركز  18/2/2008ندوة مركز تطوير التعليم الجامعي  -التعليم الجامعي و تكافؤ الفرص التعليمية" " -

 جامعة عين شمس -كلية التربية  -تطوير التعليم الجامعي 

 جامعة القاهرة–مركز المؤتمرات  6/2007اكاديمية طيبة  -ورشة عمل وحدة توكيد الجودة  -

مهارات البحث العلمى لدى عضو هيئة التدريس" دورة تدريبية لتنمية قدرات اعضاء هيئة  تنمية " -

 اكاديمية طيبة بالمعادى 2008/  6 /2التدريس. 

 2 – 6/  30البرنامج التدريبى لضمان جودة التعليم و للتاهيل االعتماد للمعاهد التجارية و الدراسات العامة  -

 جامعة حلوان 2008/  7 /



ادارة التدريب بالهيئة القومية لضمان جودة  –ة "المراجعون الخارجيون لمؤسسات التعليم العالي" دور -

ادارة التدريب بالهيئة دورة فى مجال جودة التعليم تحت عنوان "  2009يناير  29-25التعليم واالعتماد. 

الهيئة القومية  -ريب ادارة التد 2009ابريل  16-15الممارسات الجديدة لمؤسسات التعليم العالي"  

 لضمان جودة التعليم و االعتماد

/  6/  24 – 21تحت اشراف الهيئة القومية لضمان توكيد الجودة و االعتماد  الفعال" التعليم“دورة تدريبية  -

 معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم االدارية 2009

- -Skillful Teaching for Transforming Learning  

 26-29 December 2010 Nahda University 

دورة تدريبية بعنوان "تقويم نواتج التعلم"  -جودة التعليم و االعتماد  القومية لضمانادارة التدريب بالهيئة  -

 اكاديمية طيبه المعادي 2010فبراير  7-10

لضمان جوده التعليم  القومية الهيئة 2013فبراير  ”-2013دوره "التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي"  -

 واالعتماد

لضمان جوده  القومية الهيئة 2013" فبراير 2013-التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي " -

 التعليم واالعتماد

تنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس  مركز-18/2/2013-17/2/2013استخدام التكنولوجيا في التدريس" " -

 جامعه بني سويف -

مركز تنميه قدرات اعضاء  24/2/2013-23/2/2013لتمويل البحوث"  التنافسيةلمشروعات اعداد ا" -

 جامعه بني سويف -هيئه التدريس 

 -مركز تنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس  27/2/2013-26/2/2013  "المعتمدةنظم الساعات " -

 جامعه بني سويف

جامعه -يه قدرات اعضاء هيئه التدريسمركز تنم 3/3/2013-2/3/2013 التخطيط االستراتيجي"" -

 بني سويف

مركز تنميه قدرات اعضاء هيئه  6/3/2013-5/3/2013آداب وسلوك المهنه في العمل الجامعي" " -

 جامعه بني سويف -التدريس 

مركز تنميه قدرات اعضاء هيئه  10/3/2013-9/3/2013مهارات االتصال في انماط التعليم المختلفه" " -

 امعه بني سويفج -التدريس 

 سقارة -أكاديمية طيبة  11/3/2019دورة تدريبية عن "كيفية إعداد بنوك األسئلة واإلختبارات  -

من خالل برنامج  2020اكتوبر  22برنامج زووم  –سلطنة عمان  –جامعة ظفار  –ورشة النشر الدولي  -

 زووم

المجلس االعلى للثقافة )االدارة الثقافية  –اتها المؤتمر العلمي الدولي للجنة تطوير اإلدارة الثقافية وتشريع -

 من خالل برنامج زووم 2020ديسمبر  13-12( 2020االلكترونية في رؤية مصر 

 *للتواصل
DrNaglaa.baker@Tiba.edu.eg 

nagla_moh@hotmail.com 
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